


Merhaba,

Günümüzde siber saldırılar sınır tanımamakta ve her geçen gün bu saldırıların teknik kabiliyetleri gelişmektedir. Her gün çeşitli 
tehdit ve saldırı yöntemleri ile karşı karşıya kalmaktayız. Ne yazık ki birçok işletme bu tarz sorunlarla karşılaştığında önlem almak 
için çok geç kalmış olduklarını anlamaktadır. Halbuki her yöneticinin en önemli sorumluluklarından biri, verilerinin güvenliğini ve 
devamlılığını sağlamak, bunun için de gerekli önlemleri almaktır. 

Verileriniz olmadığında işletmenizin personel ve mali gücünün hiçbir anlamı yoktur. İşletmelerin de çok azı bunun farkındadır.  Her 
geçen gün Cryptolocker virüsü ile birçok firmanın önemli verileri şifrelenmekte, geri alma karşılığında yüksek maliyetlerde fidyeler 
ödenmektedir. Ayrıca firma içinde art niyetli kişiler tarafından verilerinize zarar verilebilir ve bunu anlamakta çok geç kalabilirsiniz.
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Narbulut Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.

www.narbulut.com

Narbulut uygulaması kullanıcıların verilerinin güvenli, hızlı ve istediği her an geri dönebileceği bulut tabanlı yedekleme uygulamasıdır. 
Uygulama kullanıcıların belirlemiş olduğu kişisel verilerini, SQL veri tabanlarını ve Outlook PST dosyalarını, versiyonlarını tutarak 
yedekler. 

Web panel ve uygulama üzerinden yedeklemelerinizi takip edebilir, kurum içi ve dışı kullanıcılar ile dosyalarınızı kolayca 
paylaşabilirsiniz.



Narbulut’un öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibidir. https://www.narbulut.com adresinden de tüm özelliklerimizi inceleyebilirsiniz. 

• Düzenlenebilir tüm dosyalarınızı anlık olarak buluta yedekleme yapar,
• Çalıştığınız dosyalarda yapılan tüm değişiklikleri versiyonlar, 
• Silinmiş dosyaları 60 güne kadar saklar, 
• Versiyon ve silinmiş dosyalar kotanızı etkilemez,
• Cryptolocker gibi fidye saldırılarından etkilenmez,
• Klasörlerinizi istediğiniz zamana geri yüklemenizi sağlar,
• Kara ve Beyaz liste ile dosya uzantılarında filtreleme yapar,
• Maillerinizi barındırdığınız PST dosyalarınızı yedekler,
• Dosyalarınızı çalışma arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle Narbulut kullanmasalar bile kolayca paylaşmanızı sağlar,
• Bilgisayarlarınız çalındığında, diskiniz bozulduğunda, istenmeyen durumlardan dolayı dosyalarınız silindiğinde veri kayıplarınızı önler,
• Tüm bilgisayarlarınızın yedeklerini tek bir ekrandan kolayca yönetmenizi sağlar,
• Dosyalarınızı buluta arşivlemenizi sağlar,
• Doküman yönetim sistemi ile nerede olursanız olun ortak klasörde çalışmanızı sağlar,
• Dosyalarınıza her yerden erişmenizi sağlar,
• MsSQL, MySQL, Firebird veri tabanlarınızı kolayca buluta yedekler,

https://www.narbulut.com/


Ekibimiz
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Enerjik

İşimizi seven, yaptığımız her 
işten keyif alan ve sürekli 

yeni fikirler üreten bir 
yapıdayız

Dürüst

İlkeli, sonuç odaklı ekibimiz 
için öncelik

müşteri memnuniyetidir

Saygılı

Evrensel değerlere, 
farklı inanç ve 

düşüncelere saygılıyız

Stratejik
Strateji geliştirme, 

inovasyon planlama ve 
karar alma konularında 
hızlı , tutarlı, kâr odaklı 

düşünürüz.

Güvenilir

Müşterilerimize karşı 
sorumluluk sahibiyiz ve 

sürdürülebilir güven ilişkisi 
en önemli hedefimizdir

Başarılı

Her biri kendi alanlarında
uzmanlaşmış bir ekibe 

sahibiz
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Tanıtım Videosu

https://cdn.narbulut.com/narbulut_video_tr.mp4
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Sadece yetkili kullanıcıların 
kullanabilmesini sağlamak için 

verileri okunamaz hale getiren 
işlemdir. Veriler, buluta 

gönderilirken servis ile okunabilir 
formdan şifreli forma dönüşür ve 

kullanıcı erişirken şifre çözme olarak 
bilinen bir işlemle okunabilir bir 

forma dönüştürülür.

Nasıl Çalışır

AKTARIMLAR

Dosyaları sıkıştıran işlem. 
Aktarılan veri miktarını 
azaltmak için kullanılır ve 
böylece aktarımı daha hızlı 
yapar.

SSL / TLS

UYGULAMA VE PANEL

ŞİFRELEME

Güvenli Yuva Katmanı/Aktarım 
Katmanı Güvenliği, internette 
transit olarak veri şifrelemek 
için yaygın olarak kullanılan iki 
yöntemdir. SSL, TLS in 
öncüsüdür. Dosyalarınız bu 
katman üzerinden iletilir.

Bilgisayara tanımlanacak 
ayarları seçmenize izin veren 

bir özelliktir. Son kullanıcı 
üzerindeki uygulamayı 

bilgisayar başında ve uzaktan 
yönetebilmenizi sağlar.
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Yedekleme işlemi sırasında Narbulut 
uygulaması ve sistemi TLS 1.2 ile 
haberleşir, verilerinizi şifreleyerek 
saklar. Verilerinize sizden başka kimse 
erişemez ve göremez

Narbulut takip ettiğiniz dosyaları anlık 
olarak bulut ortamına yedekler. Herhangi bir 
değişiklik olduğunda hemen işleme alır ve 
versiyonlar. İhtiyacınız olduğunda heryerden
istediğiniz versiyona dönmenize olanak 
tanır.

Veri transferi sırasında sıkıştırma, delta 
sync, tekil kopyalama veri bütünlüğü gibi 
verilerinizin güvenliği ve hızlandırma 
işlemleri için pek çok aşamadan geçer. 
Verilerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde 
buluta aktarır ve saklar. 
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Genel Çalışma Prensibi ve Topolojisi

Kullanıcılar uygulamayı panel üzerinden indirir ve mailine gelen aktivasyon linkinden belirlemiş olduğu kullanıcı adı şifreyi girerek aktif hale 
getirir. Yedeklemek istedikleri klasörleri web üzerinden veya uygulama üzerinden tanımlamasını gerçekleştirir. Bu aşamadan sonra
uygulamanın kurulumu tamamlanmış olur. Kullanıcıların dosyalarında yapmış olduğu her bir değişiklik anlık olarak buluta gönderilir. 
Uygulama buluta gönderilen her değişiklik için bir versiyon tutar. Kullanıcı veya yönetici verilerinin yedekleme durumlarını Narbulut 
ekranlarından takip edebilir. 
Dosyaların versiyonları son 30 güne kadar sınırsız, son 12 ayda her bir ay için bir tane, son 1 yıl için ise 1 tane son versiyon olarak 
barındırır. Yani 1 sene önceki yedeğinize geri dönme imkânı sunar. 
Herhangi bir dosya veya klasör sildiğinde anlık olarak silinmiş öğeler kısmına gönderilir. Silinmiş öğelerde 60 güne kadar sistem de tutulur.
Uygulama dosyaları sıkıştırarak gönderir. Dosyaların ilk gönderimde tamamını sonraki gönderimlerde sadece değişenler alınır.
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Güvenlik Topolojisi

Narbulut ile verileriniz uçtan uca TLS 1.2 (Taşıma Katmanı Güvenliği) şifreleme metodu ile aktarılır. Dışarıdan izinsiz erişimlere karşı 
daima korunursunuz. 
Şifreli olarak aktarılan verileriniz Narbulut veri merkezinde AES-256 (Gelişmiş Şifreleme Standardı) şifreleme metodu ile saklanır. 
Sizden başkası dosyalarınıza erişemez ve kullanamaz. 
Narbulut sistemi üzerinde her bir aktivite için kayıt oluşturulur ve günlük olarak saklanır. 
Mühendislerimiz elde edilen verileri SIEM (Güvenlik Olayı Etkinlik Yönetimi) ile sürekli takip eder.
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Neler Yapar ?

Versiyon Takibi
Narbulut dosyalarınızdaki değişiklikleri 
versiyonlar. İhtiyacınız olduğunda her 
yerden erişebilir ve geri dönebilirsiniz.

Mail Yedekleme
POP3 olarak kullandığınız mailinizin PST 
dosyalarını kolayca buluta yedekleyebilir
ve istediğiniz zamana geri dönebilirsiniz.

Arşivleme
Sürekli kullanmadığınız fakat sizin 
için önemli verilerinizi arşivleyebilir, 
her yerden ulaşabilirsiniz.

Dosya Yedekleme
Takip ettiğiniz klasörlerinizdeki 

dosyalarınızı anlık olarak buluta 
yedekleyebilirsiniz.

Sql Yedekleme
MsSQL, MySQL, FireBird veri 

tabanlarınızı kolayca buluta yedekleyebilir
ve istediğiniz zamana geri dönebilirsiniz

Dosya Paylaşımı
Yüksek boyutlu dosyalarınızı kurum içi 

veya kurum dışı kişilerle paylaşabilir, 
paylaşımlarınızı yönetebilirsiniz.

Narbulut uygulaması verilerinizi buluta yedekler, versiyonlar ve kolayca yönetmenizi sağlar.
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Dosya Yedekleme

-Narbulut uygulaması ile kritik verilerinizi yedeklemek çok kolay. Yedeklemek istediğiniz dizin veya klasörü, uygulama üzerinden veya
yönetici panelinizden seçmeniz yeterlidir. Artık verileriniz Narbulut’la güncel ve güvendedir.
-Takip ettiğiniz dizin ve klasörlerdeki dosyalarınızda yapmış olduğunuz değişiklikler anlık olarak Narbulut’la yedeklenir ve her bir
değişiklik versiyonlanır.
-Narbulut’la bilgisayarınız arasındaki veri trafiği şifrelidir. Verileriniz depolama sunucularımızda şifreli olarak saklanır.
-Verileriniz Narbulut’a webapi ile yazıldığından, Cryptolocker veya herhangi bir virüs tarafından etkilenmez.
-Fidye virüslerine karşı %100 çözüm olan Narbulut için, verilerinizin güvenliği birinci önceliğidir.



• «Klasör Yönetimi» menüsünde «Klasör Ekle» 
butonuna tıklayarak takip etmek istediğiniz 
dizin ve klasörleri ekleyiniz.

• Eklediğiniz klasör ve dizinleri kaldırmak için 
üzerine gelerek «Klasörü Kaldır» butonuna 
tıklayınız.

• Kaldırılan klasörler «Silinmiş Dosyalar» 
bölümüne taşınır ve 60 gün sonra silinir. 60 
gün içerisinde dosyalarınızı buradan geri 
alabilirsiniz.

• «Klasör Listesi»nde «Klasör Yolu» «Gri» 
renkte olanlar, politikadan uygulanmış ve 
kullanıcı tarafından kaldırılamaz. «Mavi» 
renkte olanlar kullanıcı tarafından eklenmiş  
ve kullanıcı tarafından kaldırılabilir.



• Yedeklediğiniz dosyalarınıza Web Panel 
(https://panel.narbulut.com) üzerinde 
«Depolama Alanım» menüsünün altında 
«Dosyalarım» alt menüsüne tıklayarak aynı 
dizin yapısıyla görüntüleyebilirsiniz.

• «Hızlı Arama» kutusuna dosya adını yazarak 
ihtiyacınız olan dosya / dosyalarınıza hızlı bir 
şekilde ulaşabilirsiniz.

• Dosyalarınızı güncelleme tarihine göre 
filtreliyebilirsiniz. 

• Dosya ve Klasör listelerinizi «Excel» ve 
«PDF» olarak raporlayabilirsiniz.

• «İşlemler» sütununda «İndir» simgesine 
tıklayarak dosya ve klasörlerinizi indirebilir, 
«Paylaş» simgesine tıklayarak kurum içi veya 
dışı paylaşabilirsiniz.

https://panel.bilisimcenter.com/
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Versiyon Takibi

-Narbulut verilerinizdeki değişiklikleri takip ederek versiyonlar. Bu sayede önemli dosyalarınız üzerinde yapmış olduğunuz hatalar
yüzünden veri kaybı yaşamazsınız.
-Versiyonlama özelliği ile dosya veya klasörlerinizi yapmış olduğunuz hata öncesine geri alabilirsiniz.
-Dosya versiyonlarında geçiş yapabildiğiniz gibi, dizin ve klasörlerde de istediğiniz zamana geri yükleme yapabilirsiniz.
-Bu özelliğimiz sayesinde Fidye Virüsleri (CryptoLocker) ile şifrelenen verilerinizi kurtarmak çok basitdir. Yapmanız gereken tek şey
dizin ve klasörlerinizi virüsün bulaştığı zaman öncesine almaktır. İnternet hızınıza bağlı bir şekilde verileriniz eski haline geri
yüklenecektir.



• «Versiyon Yönetimi» menüsüne tıklayınız. 
«Yedeklenen Klasörler»den veya «Arama 
Kutusuna» dosya adı yazarak istediğiniz 
dosyanın üzerine çift tıklayın. Dosyanızın 
versiyonları «Versiyon Geçmişi»nde listelenir.

• «Versiyon Geçmişi»nden dönmek istediğiniz 
zamanı seçin ve «Versiyona Dön» butonuna 
tıklayın. Dosyanız eski haline dönecektir. 
«Farklı Kaydet» butonuna tıklayarak dosyanızı 
farklı bir yere kayıt edebilirsiniz.

• Dosyalarınızın versiyonlarına üzerinde sağ 
tıklayarak «Narbulut» menüsünde 
«Versiyonları Göster» alt menüsüne 
tıklayarak da erişebilirsiniz. 



• Web Panel üzerinde «Depolama Alanım» 
menüsüne ve «Dosyalarım» alt menüsüne 
tıklayın. İhtiyacınız olan dosyayı bulun ve 
«İşlemler» sütunundan «İndir» simgesine 
tıklayın. Dosyanızın versiyonları listelenir. 

• «Dosyanın Versiyonları» listesinde dönmek 
istediğiniz zamanı seçin ve yanındaki «İndir» 
simgesine tıklayarak dosyanızı indirebilir siniz.
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SQL Yedekleme

-Şüphesiz ki en önemli verilerimiz kullandığımız uygulamaların veri tabanlarında saklanmaktadır. Her ne kadar yerel yedekleme yapılsa
da herhangi bir felaket senaryosunda almış olduğunuz yedekler ya çalışmamakta ya da elimizdeki yedekler de zarar görmektedir.
-Narbulut SQL Yedekleme özelliği ile, MsSQL, MySQL, Firebird (Oracle, PostgreSQL çok yakında) veri tabanlarını yedekleyebilirsiniz.
-Veri tabanlarınızı ayrı ayrı görev zamanlayarak yedekleyebildiğiniz gibi, tüm veri tabanlarınızı tek bir görev zamanlayıcısıyla, minumum
1 saatte bir olarak Narbulut’a yedekleyebilirsiniz.
-SQL yedekleme uyarı ve bildirimleriyle, yedeklediğiniz ve yedekleyemediğiniz veri tabanlarından bilgi sahibi olursunuz. Tek yapmanız
gereken her gün gelen Narbulut bildirimini takip etmektir.
-Veri tabanınızla ilgili sorun yaşadığınızda verilerinize uygulama veya web panel sayesinde her yerden ulaşabilirsiniz.



• «SQL Yedekleme» menüsüne tıklayınız. 
«Sunucu Profilleri» «Ekle» butonuna 
tıklayınız. SQL server bilgilerinizi girin ve 
«Kaydet» butonuna tıklayınız.

• «Yedek Klasörü» bölümünden SQL 
yedekleriniz için temp klasörü oluşturun ve 
seçin.

• «Zamanlandırılmış Görevler» bölümünde 
«Ekle» butonuna tıklayın. Çıkan pencerede 
yedeklemek istediğiniz veri tabanlarınızı ve 
yedeklemek istediğiniz periyodları seçin ve 
«Oluştur» butonuna tıklayın.

• Buluta yedeklenen dosyalarınız «SQL Yedek 
Dosyaları» bölümünde listelenir.

• İhtiyacınız olan dosyayı seçin ve «İndir» 
butonuna tıklayın. Çıkan listede istediğiniz 
zamanı seçerek SQL dosyanızı indirebilirsiniz.



• Web Panel üzerinde «Kurulumlar» menüsüne 
tıklayınız. «SQL Yedekleme Dosyaları» tabına 
gelerek yedeklenen veri tabanlarınızın 
listesini görebilirsiniz.

• İhtiyacınız olan veri tabanı yedeğinizin 
«İşlemler» sütunundaki «İndir» simgesine 
tıklayın. Çıkan listede istediğiniz zamanı 
seçerek SQL dosyanızı indirebilirsiniz.
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Mail Yedekleme

-Kritik verilerinizden birisi de, bir çok teklif ve anlaşmalarınızı, müşterilerinizle ilişkilerinizi yönettiğiniz maillerinizdir.
-Küçük ve orta ölçekli firmaların genel çözümü olan hosting mail hesapları POP3 olarak kullanılmakta ve yedekleme çözümleri
bulunmamaktadır.
-Narbulut Mail Yedekleme özelliği ile, Outlook PST dosyalarını belirtmiş oluğunuz zaman aralığında sadece değişenler olmak üzere
buluta yedeklemekte ve versiyonlamaktadır.
-Mail verilerinizde yaşadığınız kayıpları Narbulut sayesinde her yerden PST dosyalarınıza erişerek telafi edebilirsiniz.



• «E-Posta Yedekleme» menüsüne tıklayınız. 
Narbulut uygulaması PST dosyalarınızı 
otomatik olarak bulur ve «Sistemdeki Outlook 
Dosyalarınız» kısmında listeler. Yedeklemek 
istediğiniz PST dosyalarınızı seçin ve «Artı» 
butonuna tıklayarak yedeklemeye 
başlayabilirsiniz.

• Buluta atılan PST dosyalarınız «Yedeklenen 
Outlook Dosyalarınız» bölümünde «Yeşil» 
renkte listelenir. «Gri» olanlar henüz buluta 
atılmamıştır. 

• Yedeklemekten vazgeçtiğiniz PST dosylarınızı
«Yedeklenen Outlook Dosyalarınız» 
bölümünden seçerek «Eksi» butonuna 
tıklayınız.

• İhtiyacınız olan PST dosyanızın üzerine çift 
tıklayın. Çıkan pencerede istediğiniz zamanı 
seçerek PST dosyanızı indirebilirsiniz.



• Web Panel üzerinde «Kurulumlar» menüsüne 
tıklayınız. «Outlook Yedekleri» tabına gelerek 
yedeklenen PST dosyalarınızın listesini 
görebilirsiniz.

• İhtiyacınız olan PST yedeğinizin «İşlemler» 
sütunundaki «İndir» simgesine tıklayın. Çıkan 
listede istediğiniz zamanı seçerek PST 
dosyanızı indirebilirsiniz.
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Dosya ve Klasör Paylaşımı

-Kurum ve kuruluşların en önemli sorunlarından birisi de büyük boyutlu dosyaların, çalışan veya müşterileri ile paylaşılmasıdır. Her ne 
kadar ücretsiz çözümler kullanılsa da kullanımları zor ve zaman kaybı olduğu için kesin çözüm olamamaktadır.
-Narbulut’un dosya ve klasör paylaşımı özelliği sayesinde büyük boyutlu dosya ve klasörleri paylaşmak çok kolaydır. 
-Narbulut’la dosyalarınızı paylaşmak için üzerinde sağ tıklayarak paylaş ve göndermek istediğiniz mail adreslerini yazarak paylaş 
butonuna basmak yeterlidir. Paylaşımlarınıza açıklama ekleyebilir, gönderdiğiniz kişilerin erişim zamanını kısıtlayabilirsiniz.
-Dosya Paylaşımı menüsünde yaptığınız paylaşımları ve size yapılan paylaşımları takip edebilir, vazgeçtiğiniz paylaşımları 
durdurabilirsiniz.



• «Versiyon Yönetimi» menüsüne tıklayınız. 
Paylaşmak istediğiniz dosyayı bulun ve 
üzerinde sağ tıklayın ve «Şunu Paylaş» 
seçeneğini seçin. Açılan pencerede yapmak 
istediğiniz paylaşım türünü seçiniz. Açıklama 
ve geçerlilik tarihini girin ve «Paylaş» 
butonuna tıklayın. Paylaştığınız kişi veya 
kişilere paylaşımlarınızı indirmek için mail 
olarak bildirim gidecektir.

• Paylaşımlarınızı ve size paylaşılanları «Dosya 
Paylaşımı» menüsünden takip edebilirsiniz.

• Paylaşmaktan vazgeçtiğiniz paylaşımlarınızı 
«Kaldır» simgesine tıklayarak geri alabilirsiniz.

• Tek dosya paylaşım sınırı 20GB’tır.



• Web Panel üzerinde «Depolama Alanım» 
menüsünden «Dosyalarım» alt menüsüne 
tıklayınız. Paylaşmak istediğiniz dosyayı bulun 
ve «İşlemler» menüsünde «Paylaş» simgesine 
tıklayın. Açılan pencerede yapmak istediğiniz 
paylaşım türünü seçiniz. Açıklama ve 
geçerlilik tarihini girin ve «Paylaş» butonuna 
tıklayın. Paylaştığınız kişi veya kişilere 
paylaşımlarınızı indirmek için mail olarak 
bildirim gidecektir.

• Paylaşımlarınızı ve size paylaşılanları 
«Paylaşımlar» menüsünden takip edebilirsiniz.

• Paylaşmaktan vazgeçtiğiniz paylaşımlarınızı 
«İşlemler» sütununda «Kaldır» simgesine 
tıklayarak geri alabilirsiniz.

• Tek dosya paylaşım sınırı 20GB’tır.

• Web Panel üzerinde Klasörlerinizi de aynı 
yöntemle paylaşabilirsiniz.
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Arşivleme

-Her geçen gün boyutu ve önemi artan verilerinizi arşivlemek için bulundurulan donanımların sayısı arttıkça maliyet ve yönetimi işin
içinden çıkılmaz hal almaktadır.
-Narbulut bu problemi öngörmüş ve Arşivleme çözümü ile donanımların karmaşıklığı ve maliyetinden sizleri kurtarmaktadır.
-Narbulut’la sürekli kullanmadığınız fakat sizin için değerli olan verilerinizi arşivleyebilir, istediğiniz her yerden verilerinize
erişebilirsiniz.
-Donanımlarınızın bozulmasına, kayıp olmasına karşı verilerinizi Narbulut’la koruyabilir, güvenle saklayabilirsiniz.



• «Arşiv Yönetimi» menüsüne tıklayınız. Takip 
edilen klasörlerden arşivlemek istediklerinizi 
işaretleyin. «Seçilenleri Arşivle» butonuna 
tıklayın.

• Takip etmediğiniz yada harici medyadaki 
klasörlerinizi arşivleme için; «Farklı Klasör 
Seç» butonuna tıklayın. Arşivlemek istediğiniz 
dizin veya klasörü seçin ve «Tamam» 
butonuna tıklayın.

• Arşivdeki dosyalarınıza erişmek için; 
«Arşivlenmiş Klasörler» listesinden erişmek 
istediğiniz klasörü seçin ve «Klasöre Git» 
butonuna tıklayın.

• Arşivlenen klasörler değişiklikleri takip etmez.

• Arşivleme işlemi dosyalarınızın son hali ile 
arşivler. Geçmiş sürümlerine erişemezsiniz.



• Web Panel üzerinde «Depolama Alanım» 
menüsüne tıklayınız. «Arşiv Dosyalarım» alt 
menüsüne tıklayarak, arşivlenen 
dosyalarınıza erişebilir siniz.

• «İşlemler» sütununda «İndir» simgesine 
tıklayarak klasör ve dosyalarınızı 
indirebilirsiniz. Yetkiniz dahilinde «Sil» 
simgesine tıklayarak arşiv klasörlerinizi 
silebilirsiniz. «Paylaş» simgesine tıklayarak 
klasör ve dosyalarınızı kurum içi ve kurum dışı 
kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

• Arama kutusuna aradığınız dosyanızın adını 
yazarak hızlı bir şekilde arşiv dosyalarınıza 
erişebilirsiniz.

• Arşivlediğiniz klasör ve dosyalarınızı tarih 
aralığına göre filtreleme yapabiir «PDF» ve 
«Excel» olarak raporlayabilirsiniz.
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Silinen Dosyalar

-Yoğun çalışma temposunda hepimiz yanlışlıkla önemli verilerimizi farkında olmadan siliyoruz. Farkına vardığımızda geç olmadıysa geri
dönüşüm kutusundan geri alabiliyoruz.
-Ya geç kaldıysak?
-Narbulut uygulaması silinen dosyalarınızı Geri Dönüşüm kutusundan silseniz bile 60 gün boyunca saklar. Bu süre zarfında sildiğiniz
dosyalarınızı versiyonlarıyla birlikte geri alabilirsiniz.
-Uygulama üzerinde Silinmiş Dosyalar bölümüne gelerek silinen dosyalarınızı görebilirsiniz. Üzerine tıklayarak versiyonlarını
görebilirsiniz. Web panel üzerinden ise sağ üst köşedeki silinenler kutusuna tıklayarak silinen dosyları görebilirsiniz.



• «Silinmiş Dosyalar» menüsüne tıklayınız. 
Arama kutusu yardımıyla veya «Silinmiş 
Dosyalar» listesinden geri almak istediğiniz 
dosyayı bulun ve üzerine çift tıklayın. Çıkan 
pencerede hangi versiyonu geri almak 
istiyorsanız seçin ve «Versiyona Dön» 
butonuna tıklayın. Silinmiş dosyanız eski 
konumuna kopyalanacaktır. «Farklı Kaydet» 
butonuna tıklayarak farklı bir konuma da 
kopyalayabilirsiniz.

• Silinen dosyalarınızı 60 güne kadar geri 
alabilirsiniz.

• Narbulut silinen dosyalarınızın versiyonlarını 
da saklar. 



• Web Panel’de «Depolama Alanım» menüsüne 
ve «Dosyalarım» alt menüsüne tıklayınız. 
Silinen dosyaları görmek için «Silinenleri 
Göster» kutucuğunu işaretleyin.

• «İşlemler» sütununda «İndir» simgesine 
tıklayın. Çıkan pencerede istediğiniz 
versiyonu seçin ve dosyanızı indirin.
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Güvenlik Önceliğimiz

• Data Center üzerindeki dosyalar 256 bit Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) kullanılarak şifrelenir.
• Uygulamaları ile sunucularımız arasındaki verileri korumak için Güvenli Yuva Katmanı (SSL) / Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) 

kullanılarak iletilir.
• Dinlenme odasındaki dosyalar 256 bit Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) kullanılarak şifrelenir
• Narbulut uygulamaları ve altyapısı güvenlik açıkları için düzenli olarak sınanır ve güvenliği artırmak ve saldırılara karşı koruma sağlamak 

için güncellenir.
• Narbulut ile dosyalarınızı herkese paylaşmadığınız sürece diğer kullanıcılar dosyalarınız göremezler. 
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Nasıl Yönetilir

Kullanıcı Yönetimi
Kullanıcılarınızı oluşturabilir, 
gruplandırabilir, yetkilendirebilir, 
farklı politikalarla yönetebilirsiniz.

Bandwith Yönetimi
Buluta yedekleme yaparken internet 
hattınızın hızını kontrol edebilir, farklı 
zamanlarda ve hızlarda kullanabilirsiniz.

Loglama ve İstatistik
Narbulut loglama sistemi ile oluşan 
olayları takip edebilir, istatistik 
ekranlarıyla verilerinizi inceleyebilirsiniz.

Uzaktan Yönetim
Web panel ile tek ekrandan 
yedekleme operasyonunuzu 

kolayca yönetebilirsiniz.

Uzantı ve Boyut Filtreleme
BlackList ve WhiteList politikaları 

oluşturup, uzantı ve boyutuna 
göre dosyalarınızı yönetebilirsiniz. 

Uyarı ve Bildirimler
Narbulut uyarı sistemiyle oluşan bir 

çok olayı mail ve sms olarak 
tanımladığınız telefon ve maile bildirir. 

Narbulut uygulaması merkezi yönetim esaslarına göre kurgulanmıştır.
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Uzaktan Yönetim

-Firmanızın dosya, mail, veri tabanı yedekleme operasyonlarını, kurum içi ve kurum dışı kullanıcılar ile dosya paylaşımlarınızı her
yerden yönetebilirsiniz.
-Kullanıcılarınızın hesaplarını oluşturup, tüm aktivitelerini yöneterek, hesaplarınızı sonlandırana kadar tüm işlemleri bu ekrandan
yapabilir ve takip edebilirsiniz.
-Lisanslarınızın yönetimi, verilerinizin istatistikleri, kurulumlarınızın durum ve detaylarını uzaktan inceleyebilir ve yönetebilirsiniz.
-Bu sayede tüm kullanıcılarınızın yedekleme operasyonlarını tek ekrandan yönetir ve hakim olabilirsiniz.



• «Gösterge Paneli» ile kullanıcı ve dosyalarınız 
hakkında özet raporlara ulaşabilirsiniz.

• «Lisans Yönetimi» ne tıklayın. «Lisanslarım» 
tabında mevcut lisanslarınız listelenir. «Satın 
Al» butonuna tıklayarak yeni lisans satın 
alabilirsiniz. 

• «Lisans Yönetimi» ne tıklayın. «Lisans Paketi 
Atama» tabında lisans atamak istediğiniz 
kullanıcının «İşlemler» sütununda «Lisans 
Ata» butonuna tıklayın. Çıkan ekrandan 
atamak istediğiniz lisansı seçin ve «Kaydet» 
butonuna tıklayın.

• «Raporlama» menüsünde «İstatistikler» alt 
menüsüne tıklayın. Tüm kullanıcılarınızın 
dosya istatistiklerini görebilirsiniz. Kullanıcı 
seçerek o kullanıcıya ait istatistikleri 
filtreleyebilirsiniz.

• «Kurulumlar» menüsüne tıklayın. Bu ekrandan 
kullanıcılarınızın detaylarına ulaşabilirsiniz.
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Kullanıcı Yönetimi

-Kullanıcı Yönetim ekranı ile kullanıcılarınızın durum detayı, yetkilerini düzenleme, lisans durumu ve yönetimi, bağlantı detayı ve olay
kayıtlarını kolayca yönetebilirsiniz.
-Kullanıcılarınızı gruplandırabilir, her bir gruba farklı politikalar tanımlayarak, kişilere özel yedekleme politikaları belirleyebilirsiniz.
-Kullanıcılarınızın firmanızdaki yetki ve sorumluluklarına göre farklı izinler tanımlayarak kritik veriler üzerindeki çalışmalarını kontrol
altına alabilirsiniz.
-Bu sayede tüm kullanıcılarınızı tek ekrandan yönetir ve hakim olabilirsiniz.



• «Panel Yönetimi» menüsünde «Kullanıcı 
Yönetimi» alt menüsüne tıklayın. «Ekle» 
butonuna tıklayarak kullanıcı bilgilerini girin ve 
«Kaydet» butonuna tıklayın.

• Kullanıcının «İşlemler» sütununda «Kullanıcı 
Detayı» simgesine tıklayın. «Yetkileri 
Düzenle» tabına gelin ve kullanıcının yetkilerini 
düzenleyin.

• Şifresini sıfırlamak istediğiniz kullanıcıların 
kutularını işaretleyin. En üstteki kutucuğun 
yanındaki «Ok» işaretine tıklayın. «Parola 
Sıfırlama Maili Gönder» seçeneğine tıklayın. 
Seçili kullanıcılara şifre sıfırlama maili 
gönderilecektir.

• «Kullanıcı Grupları» menüsüne tıklayın. «Ekle» 
butonuna tıklayarak yeni grup oluşturun. 
Grup adı girin, kullanıcılarınızı ekleyin ve 
tanımlamak istediğiniz politikayı seçin. 
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Uzantı ve Boyut Filtreleme

-Günlük çalışmalarımızda sürekli artan verilerimizin birçoğuna ihtiyacımız olmasına rağmen önemsiz dosyalardan oluşmaktadır.
Bilgisayarımızdaki dağınık dosyalarımız arasında bunları temizlemek sürekli ertelediğimiz planlarımız arasındadır. Bu dosyalar
yedekleme operasyonlarında zaman kaybı olmakta yada gereksiz yer kaplamaktadır.
-Film yada program arşivlerimiz de genelde kritik verilerimizle iç içe girmektedir.
-Bu tür durumlarda uzantı ve boyuta göre oluşturacağınız Black List veya White List politikası ile yedeklerinizi kolayca optimize
edebilirsiniz.



• «Politikalar» menüsüne tıklayın. «Ekle» 
butonuna tıklayarak «Yeni Politika Ekle» 
ekranında «Maksimum Dosya Boyutu» ile 
yedeklemeniz gereken dosya boyutunun üst 
limitini belirleyiniz.

• Tek dosya olarak yedekleyebileceğiniz 
maksimum dosya boyutu 20GB’tır.

• «Hariç Tutulan Uzantılar Listesi» alanına 
yedeklemek istemediğiniz uzantıları girin. 
«Uzantı Listesine» tıklayarak listelenen 
uzantı gruplarından da seçebilirsiniz. Bu 
şekilde «Black List» oluşturabilirsiniz.

• «Uzantılar» alanını «Hepsi» butonuna 
tıklayarak «Bazıları» yapın. Sadece 
yedeklemek istediğiniz uzantıları ekleyin. 
«Uzantı Listesine» tıklayarak listelenen 
uzantı gruplarından da seçebilirsiniz. Bu 
şekilde «White List» oluşturabilirsiniz. 
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Bandwith Yönetimi

-Hayatımızın her alanında vazgeçilmez olan teknolojinin en büyük sorun ve maliyetlerinden birisi de internet hatlarımızın hız limitleridir.
-Alt yapı sorunları yada internet hatlarının maliyeti internet hızımızı ve kotamızı sınırlandırmaktadır.
-İnternet üzerinden kullanılan uygulamalar, iş hayatımızın vazgeçilmezi olan mail sistemleri, çoklu şubelerde VPN üzerinden kullanılan
merkezi sistemler hattımızın hızını ve optimizasyonunu zorunlu hale getirmektedir.
-Narbulut yedekleme işleminizi yaparken hattınızın tamamını kullanmaz. Size hattınızın ne kadarını kullanacağınızı belirleme imkanı
verir.
-Bant genişliği ayarları ile internet hattınızı optimize edebilirsiniz



• «Politikalar» menüsüne tıklayın. «Ekle» 
butonuna tıklayarak «Yeni Politika Ekle» 
ekranında «Kullanıcı Bant Genişliği Ayarlarını 
Değiştirebilir mi?» seçeneğine tıklayın ve 
«Hayır» seçeneğini seçin. Kullanmak 
istediğiniz limiti belirleyebilirsiniz.

• Farklı zamanlarda farklı bant genişliği 
kullanmak için; «Yeni Tanım» linkine tıklayın. 
Kullanmak istediğiniz zaman aralığını ve hız 
limitini girin ve «Kaydet» butonuna tıklayın.

• Tanımlamış olduğunuz bant genişliği zamanı 
dışında «Varsayılan» değerler geçerli 
olacaktır.

• Zamanlanmış bant genişliği ayarları ile 
«Limitli», «Limitsiz» hız belirleyebildiğiniz gibi 
«Duraklat» seçeneği ile belirlediğiniz 
zamanlarda yedekleme işlemini 
durdurabilirsiniz.
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Uyarı ve Bildirimler

-Uyarı tanımları ile uygulama ve kullanıcılarınızın, takip etmek istediğiniz aktivitelerinden kolayca haberdar olabilirsiniz.
-Kullanıcılarınızı takip edebilir, ihtiyacınıza göre odaklanma sağlayabilirsiniz.
-Narbulut’un uyarı ve bildirimlerini yönetebilir, mailinize gelen bildirimleri takip ederek yedekleme operasyonlarınızı saniyeler içinde
kontrol edebilirsiniz.
-Yedeklerinizi kontrol etmeseniz bile bildirimlerle sizi uyarır.



• «Raporlama» menüsüne tıklayın. «Uyarılar» 
alt menüsüne tıklayarak uyarılarla ilgili 
ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz.

• «İşlemler» sütununda «Düzenle» butonuna 
tıklayarak, bildirim ayarlarını düzenleyebilir 
siniz.

• «İşlemler» sütununda «Durdur» butonuna 
tıklayarak uyarıyı durdurabilirsiniz. «Çalıştır» 
butonuna tıklayarak uyarıyı başlatabilirsiniz.

• «İşlemler» sütununda «Yenile» butonuna 
tıklayarak uyarının çalışarak tanımladığınız 
maile bildirim göndermesini sağlayabilirsiniz.

• «Cryptolocker Tespiti» varsayılan olarak 
durdurulmuştur. Çalıştırılıdığında kullanıcı 
bilgilerinizde «Cep Telefonu» bilginiz varsa 
fidye virüsü saldırısında «SMS» ile bildirim 
gönderilir.

• «Uyarılar» tabında çalışan uyarılarınızın 
bildirimlerini görebilirsiniz.
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Loglama ve İstatistik

-Olay günlüğü ile kullanıcıların yaptığı işlemleri takip edebilirsiniz. Sistem logları ile kullanıcı ve uygulama hatalarını görüntüleyerek
duruma göre çözümler üretebilirsiniz.
-Kullanıcılarınızın oturum açma kapama, dosya paylaşım, şifre güncelleme, yetki değişiklikleri gibi tüm yapılan işlemleri takip edebilir,
izinsiz yapılan işlemleri tespit edebilirsiniz.



• «Raporlama» menüsünde «İstatistikler» alt 
menüsüne tıklayın. Tüm kullanıcılarınızın 
dosya istatistiklerini görebilirsiniz. Kullanıcı 
seçerek o kullanıcıya ait istatistikleri 
filtreleyebilirsiniz.

• «Sistem Logları» menüsüne tıklayınız. «Log
Kaynakları» ve «Log Türleri» ne göre 
filtreleme yapabilirsiniz. 
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Atatürk Bulvarı, Deposite İş ve Outlet Merkezi 
A1 Blok No:325A İkitelli, Başakşehir / İstanbul
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info@narbulut.com


